Rok 1964
Nový rok sa začal rozhlasovým prejavom predsedu MNV. s. Emila Cvachu, ktorý po krátkom
zhodnotení budovateľských výsledkov v uplynulom roku zaželal všetkým občanom mnoho
ďalších úspechov, zdravia a osobného šťastia v nasledujúcom roku.
Prvým januárom zmenil sa majiteľ chaty pod Jedľovinou. Chatu odkúpili sklárne Kyjov. Po
značnej oprave chata sa pretvorila na príjemné rekreačné stredisko a od toho času slúži
nepretržite svojmu účelu. No nájdu v nej prístrešie i okolitý turisti a výletníci.
V mesiaci január prebieha školenie družstevníkov v DŠP. Školu navštevuje 32 družstevníkov.
Zriadením a vedením tejto školy bol poverený Martin Kapasný dôchodca učiteľ.
Telocvičná jednota TJ – Varín mala výročnú členskú schôdzu, na ktorej sa zvolil nový výbor.
Za predsedu bol zvolený Ladislav Salát stavebný úradník, za pokladníka Jozef Panáček
obchodný pracovník, za vedúceho mužstva Varín Martinček stavebný majster a za kapitána
futbalového mužstva Juraj Sobola.
Dňa 8. februára bola schôdza poslancov MNV na ktorej sa vyhodnotila činnosť jednotlivých
poslancov za volebné obdobie 1960 – 64.
Každý bol osobitne vyhodnotený o čom sa napísala podrobná zápisnica.
Už koncom februára sa prevádzal hromadný postrek ovocných stromov. Postrek organizoval
spolok ovocinárov a záhradkárov.
25. februára sa previedli oslavy februárových udalostí v kinosále u Bučku. Oslavy boli
spestrené pekným kultúrnym programom.
Tradičné lyžiarske preteky pod Jedľovinou sa konali dňa 1. marca.
6.marca bola oslava MDŽ a o kultúrny program sa postarali MŠ – ZDŠ a SVŠ. Kultúrny
program pozostával z básni, zo sólového a zborového zboru.
Dňa 1. februára mala výročnú členskú schôdzu KSS na ktorej sa zvolilo nové predsedníctvo.
Po Júliusovi Bugáňovi sa stal novým predsedom s. Joz. Hromada vedúci píly, tajomníkom
Adam Jánošík agronóm a pokladníkom A. Mucha vedúci uholných skladov.
Jarné poľnohospodárske práce sa oneskorili pre veľmi zlé poveternostné podmienky.
Nepretržité snehové dažde a do toho mrazy trvali po celý marec. Až 6.apríla sa mohlo konečne
prikročiť k započatiu jarných prác. Práce však boli i tak prevedené načas – v agrotechnických
termínoch a podľa plánu čo najsvedomitejšie.
Komunálne služby hneď začiatkom mája zriadili a dali do prevádzky rýchlo-práčovňu
a čistiareň. Na tento cieľ upravili budovu bývalej židovskej školy – vedľa budovy požiarnikov.
Vedúcou čistiarne sa stala Alojzia Kučerová rod. Sobolová.
Súčasne začiatkom mája sa otvorila cukráreň v miestnosti pod obecným domom a tiež pod
správou KP.
Najvýznamnejšou udalosťou tohto mesiaca bola akcia započatia výstavby zdravotníckych
bytových jednotiek v susedstve, kde stoja 8 bj za cintorínom.
Osvetová beseda spolu so školou usporiadala dňa 13. a 15. mája divadelné predstavenie ,,
Mladé letá´´ . O divadlo bol veľký záujem a táto ochotnícka činnosť bola korunovaná veľkým
zdarom.
Dňa 18.mája bol pohovor občanov s kandidátmi do volieb. K pohovoru, ktorý bol v kinosále
Bučko, sa dostavil predseda ONV s. Perkovič, ako kandidát do NS. Súd. učiteľka Hrmová , ako
kandidátka do KNV, sudr. ing. Samec kandidát do ONV, sudr. Emil Akantis tiež kandidát do
ONV. A napokon takmer všetci kandidáti do MNV.
Voľby, ktoré sa prevádzali vo dvoch volebných miestnostiach (obecný dom a škola pri kostole)
dňa 14.júna sa skončili nasledovne : Gacik Ľudovít, Pavlíček František, Akantis Emil, Beniač
Pavol, Boka Jozef, Androvič Ivan, Jánošík Adam, Bugáň Július, Santa Anton, Cvacho Emil,

Kučerová Alojzia, Salát Ladislav, Lopušan Vinco, Štefánik Jozef, Gábor Michal, Cibík Ján,
Peťko Ján, Jaššová Judita, Patrnčiaková Margita, Salát Michal, Takáš Ľudovít, Bollo Juraj,
Kysela Jozef, Kluka Emil, Šimlík Anton, Gáborová Rozália, Kubo Alojz, Bíroš Štefan, Samec
Kamilo, Ďuračka Pavel, Tichý Štefan, Urge Imrich, Hreusová Emília.
Do rady prišli: Cvacho Emil predseda, Bíroš Štefan miesto predseda, Kysela Jozef tajomník,
Štefánik Jozef, Androvič Ivan, Urge Imrich, Kubala Emil, Boka Jozef, Takáč Ľudovít členovia.
V našej obci sa previedlo celookresné cvičenie CO a to dňa júna. Všetky zložky previedli svoje
ukážkové výstupy a na všeobecné uznanie veliteľstva, cvičenie malo svoje praktické
a výchovné klady.
ONV – v Žiline udelila Pochvalné uznanie miestnemu VŽ v súťaži nákupu vajec a mlieka za I.
štvrťrok 1964. Pochvalné uznanie zarámované sa vyvesilo v zasadačke MNV – vo Varíne.
Žatevné práce na JRD sa začali koncom júla a trvali do 7. Septembra. Boli zakončené
dožinkovou veselicou. Žatva bola často rušená častými lejakmi, čo malo tiež za následok slabšie
výnosy obilnín.
JRD v tomto roku – už v jarných mesiacoch - prikročilo k oploteniu hospodárskeho dvora
a objektov. Tiež bol upravený výhon z hospodárskeho dvora na Kamence a tak na pašu na
Pažite.
Silážovanie kukurice sa prevádzalo v období od 1.októbra do 6.októbra do silážnych jám na
hospodárskom dvore a niečo na žľaboch pri Kačjakovej píle.
Zber zemiakov bol veľmi sťažený nepretržitým pršaním (3 týždne) a skončil sa dňom 28.okt.
Taktiež zber cukrovej repy a potom kŕmnej repy narážal na ťažkosti pre nepriaznivé daždivé
počasie.
V ďalšom JRD postavilo mostovú váhu hneď pri vchode do hospodárskeho dvora a tým sa
uľahčilo váženie dobytka a hospodárskych výrobkov.
Do zvláštnych podujatí JRD treba začleniť i v rámci jesennej orby zoranie Schvarzerových ,,
Rybníkov“, ktoré slúžili dosiaľ ako lúky, ale tá časť od Repáňovho mlyna smerom na Varín sa
ponechala. Tento lúkarský úsek bol však čiastočne odvodnený.
Požiar: V noci z 30. na 31. októbra vypukol požiar v humne Imricha Sporinu kováča, ktoré sa
nachádza na Blahovom vŕšku oproti Chabadovému humnu. Šťastie, že bolo bezvetrie a preto
požiar sa nepreniesol na susedné staviská. Dobehnuvši požiarnici oheň rýchlo uhasili.
Vlámanie: Tiež v noci zo 6. na 7. novembra neznámy sa vlúpali do hostinca pod Kriváňom
a odcudzili tržbu Kč 1 900,- a nejaké liehoviny.
Dňa 6.novembra prebehla obcou štafeta priateľstva. Zastavila sa pred obecným domom
a štafetu v mene občanov pozdravil predseda MNV s. Emil Cvacho, ktorý tiež posiela vrelé
pozdravy občanov z Varína sovietskemu ľudu. V tento večer v kinosále bolo slávnostne
zahájený mesiac ČSl – sovietskeho priateľstva, na ktorom s. Jozef Kysela tajomník MNV mal
prejav o nerozbornom priateľstve.
Výstava: Dňa 15-teho novembra sa uskutočnila výstava ovocia a zeleniny v zasadačke MNV.
Výstavu usporiadal spolok ovocinárov a záhradkárov, ktorý spolok začal veľmi úspešnú
činnosť v tomto roku. Tento spolok v tomto roku odpracoval 690 brigádnických hodín pri
čistení, vytínaní a vysádzaní krov a stromkov na cintoríne a v parku na námestí.
Zaznamenáva sa, že prvý sneh napadol 18.novembra, ale ako prvý tak rýchlo sa aj stratil. Časy
boli tak prajné, že dobytok sa mohol vyháňať na pašu.
Kronika zaznamenáva v tomto mesiaci aj smrť zaslúžilého občana Ferdinanda Androviča.
Menovaný bol dlhé roky varínskym richtárom. Ako ruský legionár bojoval za vznik ČSl –
republiky. Bol presvedčeným panslávom. Ako odmenu za legionársku prácu obdržal

veľkosklad tabakových výrobkov (trafiku). Pochádzal z jedno najstaršej varínskej rodiny –
Androvič (Kukurka).
Zavedenie elektrickej siete ku obytným stanoviskám na Koňhoru tiež patrí medzi dôležité akcie
tohto roka. A týmto činom už celé Varínske okolie bolo zapojené do elektrickej siete.
Dôležité je zaznamenať stav pôdneho fondu na tunajšom JRD pre porovnávanie rozvoja
a stability obhospodarovania budúcich rokov: teda JRD v tomto roku obhospodarovalo 811ha
poľnohospodárskej pôdy, z toho 345 ha ornej pôdy, 197 ha lúk a 269 ha pasienkov. Z tohto
množstva na záhumienky pripadá 76 ha. Stálych pracovníkov bolo 112, každý so 150 PJ
(pracovnej jednotky).
Práca na týchto pozemkoch sa zvládla pomocou brigád zo závodov školskej mládeže
a ochotných občanoch. Výsledok žatvy ukázal, že najlepšie výsledky (hektárové výnosy) sa
docielili pri raži, až 26,9 g z ha. Ostatné obilniny boli až pod priemerom. Veľmi dobrá bola
situácia pri silážovaní. Silážovala sa kukurica, bôb a otava, spolu 800 m3 .
Aj vo výrobe zemiakov bola situácia prajná. Docielilo sa 110 g z ha a tak plán nákupu 15
vagónov bol splnený. Preto pri takýchto prajných výrobných podmienkach zvýšila sa aj PJ na
Kčs 15,- (10+5).
V obci bolo aj niekoľko súkromne hospodáriacich roľníkov a to 21 – JHR nad ½ ha ..a 38 –
JHR do ½ ha. Títo spolu obhospodarovali 54 ha pôdy.
Ďalšou zvláštnosťou tohto roka bolo vybudovanie Koliby ,, Grúň“ pre ustajnenie oviec JRD
a to na pozemku (pasienok kam sa vyháňali svojho času varínske ošípané) smerom pod Strážsky
vrch. V kolibe bolo umiestnených 340 kusov oviec, ktoré boli najrentabilnejšie v chove
živočíšnej výroby. Stav oviec sa i naďalej rozširuje a zintenzívni sa výroba syra.
KV – SPB v Banskej Bystrici udelil miestnemu MO – SPB (zväz – protifaš. bojom) pochvalné
uznanie za obetavú dosavádnu činnosť z príležitosti 20-ho výročia SNP s dátumom 28. agusuta
1964. Dekrét zarámovaný je umiestnený v zasadačke MNV.
Tak prepotrebná regulácia potoka Varínky pri Rybníkoch sa konečne previedla a sa upravilo
koryto až po Repáňov Mlyn.
V tomto roku sa mimoriadne zvýšil záujem o ľudovú Knižnicu. Preto potrebné bolo
zadováženie takých kníh, o ktoré bol záujem. Knižnica ku koncu roka vykazuje 5 450 zväzkov
a počet vypožičaných kníh činil 14 850 kusov. Zadovážené boli i hudobniny, nakoľko v obci
prebiehajú kurzy hudobnej výchovy.
Kvôli spomienke zaznamenala kronika usporiadanie futbalového turnaja z podnetu TJ – Sokol
Varín a ktorého sa zúčastnili jednoty Rajec, Bytča, Strečno. Turnaj sa uskutočnil 9. VIII. 64.
V tomto roku previedla sa elektrifikácia dolnej osady na Koňhore, ktorá vyžiadala náklad
10 700,-Kčs. Tiež Záhumnie nákladom 48 500,- Kčs.
Ku bytovým jednotkám sa pridružila 6 Bj pre zdravotníctvo, ktorá je už aj rozostavená.
MKS vo Varíne zaviedli rýchlo-práčovňu a pod obecným domom tiež cukráreň, k tomu od 1.9.
aj auto taxi.
Na JRD dokončila sa mostová váha a oplotil sa takmer celý hospodársky dvor. V ďalšom JRD
zaviedlo zvláštnu soc. súťaž na počesť 20. výroč. SNP. Hodnota záväzku činila vo výrob.
cenách 45 000,- Záväzok bol splnený zvlášť v obilninách.
Kvôli evidenčnému porovnaniu pre budúce obdobia zaznamenáva kronika, že v obci ku koncu
roka bolo 340 dôchodcov, ktorý preberali mesačne 162 509,- Kčs dôchodku.

